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‘No he cregut mai en la sort de 
cap mètode, convençut que els 
coneixements deixen de tenir 
valor si no hi ha una aportació 
humana creadora’

Joan Brossa, “De la sordesa del laberint” (1987), Prosa 
completa i textos esparsos.

La creació, per a Joan Brossa, és la recerca d’un mateix, 
i és el compromís amb la societat que ens envolta. La 
creació no admet fórmules, sinó riscos i una ferma 
creença en la transformació.

PRESENTACIÓ
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La nostra oferta d’activitats 
i tallers sobre Joan Brossa i 
creació contemporània passen 
entre el fora i el dins de la 
Fundació Joan Brossa, doncs, 
igual que el poeta, la seva obra 
la trobem tant al museu com 
al carrer. Consulta aquí totes 
les nostres activitats i tallers, 
ordenades per nivell educatiu. 

L’OFERTA PERMANENT
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A través d’aquesta oferta educativa us 
proposem acostar-vos als llocs de referència 
i d’inspiració del poeta, mitjançant la paraula 
i l’acció, així com als seus interessos, amistats 
i al context històric i cultural en què va 
desenvolupar la seva trajectòria artística. En 
aquests espais viurem una experiència que ens 
acostarà al procés creatiu de Joan Brossa.
La metodologia emprada en aquestes activitats 
serà la de la descoberta activa i la interacció 
constant entre els alumnes i l’educador. En tots 
els casos, es tracta de propostes introductòries 
que permeten tenir un primer contacte amb 
l’obra del poeta.

Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar. 
Caldrà respectar els horaris dels establiments que es visitin durant el 
recorregut a l’hora de reservar l’activitat.

A FORA.  
ITINERARIS URBANS I 

ACTIVITATS A L’AIRE 
LLIURE
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Activitat a l’aire lliure per tal de conèixer, de forma lúdica i performativa, el primer 
poema urbà realitzat per Joan Brossa: ‘Poema visual transitable en tres temps’. 
Mitjançant un viatge per les tres edats del poeta i resseguint els tres temps del 
poema, l’alumnat penetrarà en l’univers de les lletres i s’apoderarà de les formes 
del llenguatge.

Objectius:
— Descobrir l’obra i la personalitat del poeta d’una forma lúdica.
— Identificar les lletres i els signes de puntuació.
— Reflexionar sobre el llenguatge, la vida i la poesia.
— Gaudir de les experiències poètiques i eixamplar els coneixements sobre   
poesia.

Lloc: Velòdrom d’Horta (“Poema visual transitable en tres temps”)
Durada: 1h i 15m
Preu/alumne: 4€ + IVA
Número màxim d’alumnes: es podran fer fins a dues activitats de forma simultània, amb dos 
educadors diferents. Entre un grup i el següent hi haurà 15 minuts de diferència.

A FORA

LES TRES EDATS DE 
BROSSA.      

P5 I 1R CICLE DE PRIMÀRIA

 → ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE
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Activitat a l’aire lliure concebuda en forma de gimcana dirigida per tal que 
l’alumnat descobreixi la poesia de Brossa des d’un posicionament obert que 
permeti aprendre a mirar el món d’una altra manera i transformar la realitat des 
de l’acció poètica.

Objectius:
— Descobrir l’obra i la personalitat del poeta d’una forma lúdica.
— Identificar els diferents gèneres poètics de l’obra brossiana.
— Crear, interpretar i experimentar amb la poesia escènica i sonora.
— Gaudir de les experiències poètiques i eixamplar els coneixements sobre 
poesia.
— Promoure la capacitat creativa de l’alumnat a partir de l’obra de Joan Brossa.

Lloc: Jardins de Joan Brossa (Montjuïc)
Durada: 1h i 30m.
Preu/alumne: 4€ + IVA
Número màxim d’alumnes: es podran fer fins a dues activitats de forma simultània, amb dos 
educadors diferents. 

A FORA

   IMATGE, PARAULA 
I ACCIÓ!

 CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA

 → ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE
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Itinerari urbà estructurat a partir d’un tauler brossià que representa el joc de l’oca 
amb la voluntat que l’alumnat transiti per tres espais clau del centre de Barcelona: 
el poema corpori ‘Bàrcino’, l’escenari urbà d’Allada Vermell i la seu de la Fundació 
Joan Brossa. La superació de diferents reptes poètics marcats per la voluntat de 
l’atzar i del dau farà que l’alumnat connecti amb el joc poètic del llenguatge.

Objectius:
— Identificar els diferents gèneres poètics de l’obra brossiana.
— Conèixer alguns dels temes més recurrents en l’obra del poeta.
— Endinsar-se en l’univers creatiu brossià.
— Gaudir de la poesia en el sentit més ampli del terme.
— Mostrar sensibilitat envers l’acte creatiu.
— Establir un diàleg creatiu obert amb els companys.

Lloc: Ciutat Vella
Durada: 2h.
Preu/alumne: 4€ + IVA
Número màxim d’alumnes: es podran fer fins a dues activitats de forma simultània, amb dos 
educadors diferents. 

A FORA

   L’ESPERIT DEL 
CARNAVAL

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA I 
PRIMER CICLE D’ESO

 → ITINERARI URBÀ
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Dau al Brossa és un itinerari urbà que connecta l’alumnat amb la segona 
avantguarda catalana i la postguerra a partir de la descoberta dels espais 
creatius i de la manera de fer de Brossa. La cocreació i l’activació de la mirada 
poètica de l’entorn seran els fils conductors a l’hora de resseguir les passes del 
poeta, tot concloent l’activitat amb l’elaboració col·lectiva d’un fanzine que reculli 
tota l’experiència.

Objectius:
— Conèixer el context històric i artístic en què va viure Brossa.
— Identificar els diferents gèneres poètics de l’obra brossiana.
— Descobrir el procés creatiu del poeta i el seu entorn més proper.
— Comentar i interpretar les obres que s’observaran durant el recorregut.
— Establir un diàleg obert a la reflexió amb els participants.

Lloc: Sant Gervasi
Durada: 2h.
Preu/alumne: 4€ + IVA
Número màxim d’alumnes: es podran fer fins a dues activitats de forma simultània, amb dos 
educadors diferents. 

A FORA

DAU AL BROSSA
SEGON CICLE D’ESO I BATXILLERAT

 → ITINERARI URBÀ
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A través de tallers i visites guiades a la Fundació, 
a la Filmoteca de Catalunya i a l’aula, us 
proposem una aproximació a l’obra del poeta 
en clau reflexiva, creativa i interactiva. Aquests 
tallers permeten investigar processos creatius 
amb els alumnes i entendre la poesia des d’un 
punt de vista transversal i polièdric que generi 
nous llenguatges expressius i noves formes de 
comunicació.

Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar. 

A DINS. 
TALLERS CREATIUS 

SOBRE JOAN BROSSA 
I CREATIVITAT 

CONTEMPORÀNIA
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Com seria entrar dins l’imaginari parateatral de Joan Brossa? I viure en primera 
persona la fascinació per la màgia: del llenguatge, de les formes, de les imatges? 
A través d’un viatge per l’exposició Altres Brosses. Joan Brossa i la poesia d’acció, 
el parateatre, comissariada per Joan M. Minguet, descobrirem la potencialitat 
creativa d’aquesta disciplina escènica, aprendrem a pensar des del cos i des de 
la poesia, tot inventant-nos les regles d’un nou joc teatral. Les coses que passen a 
escena són reals perquè no hi ha artificis que les ocultin.

Objectius:
— Descobrir el teatre de Joan Brossa.
—  Aprendre a partir de l’expressió corporal i la relació del cos amb els objectes.
— Entendre la pràctica creativa contemporània des del procés i la
investigació i no des del resultat o el producte final.
— Aprendre a observar i interpretar una peça d’art a través del seu valor estètic, 
semiòtic i relacional. 

Lloc: Fundació Joan Brossa. Centre de les Arts Lliures
Durada: 1h i 30 m.
Preu/alumne: 4€ + IVA
Número màxim d’alumnes: es podran fer fins a dues activitats de forma simultània, amb dos 
educadors diferents. Entre una activitat i l’altra hi haurà un marge de 30 minuts.

A DINS

ALTRES BROSSES
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA I 

PRIMER CICLE D’ESO

 → VISITA PERFORMATIVA
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Descoberta de l’univers creatiu brossià per mitjà del visionat de la pel·lícula Foc 
al càntir, dirigida per Frederic Amat a partir d’un guió escrit per Joan Brossa, i 
creació d’una petita acció que respiri poesia, que activi la mirada poètica i que 
recreï aquest univers amb els nostres mediadors.

Objectius:
— Conèixer el context històric en què va viure Joan Brossa.
— Descobrir el vessant de guionista de Brossa.
— Analitzar el lligam existent entre poesia i cinema.
— Entendre la poesia de Brossa com un canvi de codi.
— Comprendre la importància que té el cinema a l’hora de mirar el nostre entorn.
— Establir un diàleg obert a partir de la creativitat i del raonament.
— Mostrar sensibilitat envers la creació poètica i artística 

Lloc. Filmoteca de Catalunya / Fundació Joan Brossa. Centre de les Arts Lliures
Durada. 2h
Preu/alumne. 3€ + IVA
Número màxim d’alumnes:  fins a 60 alumnes de forma conjunta.

A DINS

LA MIRADA 
CREADORA

SEGON CICLE D’ESO I BATXILLERAT

 → TALLER CREATIU
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Taller de creació poètica, en forma de material itinerant amb una guia didàctica 
autogestionable, amb la voluntat d’acostar el llenguatge poètic des de la 
interdisciplinarietat a l’alumnat i de gaudir-ne dels processos creatius.

Objectius:
— Entrar en diàleg amb creadors vius i establir vincles de treball i processos 
creatius conjunts.
— Treballar la pràctica poètica des d’un punt de vista transversal.
— Promoure la capacitat creativa de l’alumnat a partir de l’obra de Joan Brossa.
— Formar i sentir-se part d’un procés creatiu col·lectiu en transformació 
permanent.
— Gaudir de les experiències poètiques i eixamplar els coneixements sobre 
poesia. 

Lloc: Centre educatiu.
Durada: Variable en funció de la proposta.
Preu/alumne: 75€ + IVA
Número màxim d’alumnes: Grup-classe.

A DINS

CADENES POÈTIQUES 
EN MOVIMENT
DE PRIMÀRIA FINS A BATXILLERAT

 → TALLER CREATIU
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VARIACIONS

Aprendre és variar, transformar, reinterpretar. Aprendre 
és repetir diferent, reinventar, imaginar noves maneres 
de fer, tot coneixent-ne, o no, les influències d’aquests 
actes.
Variacions pretén ser un disparador d’idees i 
metodologies a càrrec d’artistes residents a la Fundació 
Joan Brossa – Centre de les Arts Lliures, que treballaran 
amb una escola de primària o secundària duent a terme 
propostes híbrides entre l’art i la pedagogia, tot servint 
d’acompanyament a l’equip docent així com vinculant 
les accions a la programació de la Brossa de cada 
temporada.
Variacions és un programa que es desplega en tres 
itineraris artístics: Variacions Visuals (poesia visual), 
Variacions Poesia (poesia escrita i oral) i Variacions 
Arts en Viu (poesia d’acció), a partir dels quals es 
dissenyen projectes adaptats a les necessitats de cada 
centre educatiu. És un programa gratuït, amb vocació 
transformadora, que pretén acostar les pràctiques 
artístiques contemporànies al món educatiu, fent 
accessibles els seus llenguatges. Una forma, doncs, 
de portar l’art a les aules, així com d’acostar les noves 
pedagogies al museu, i nodrir als artistes, a l’equip 
intern i a la programació dels processos creatius que 
sorgeixin de cada projecte. L’objectiu? Formar-nos 
transversalment a partir de tots els aprenentatges i 
coneixements implicats, amb professors, mediadors, 
alumnes i artistes.
Més informació aquí.

             PROJECTES 
DE CURS

https://www.fundaciojoanbrossa.cat/educacio/projectes-de-curs/variacions/
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EN RESIDÈNCIA

Aquest curs 2022-2023 ens hem sumat al projecte de En 
Residència, un projecte de l’ICUB i el CEB que té l’objectiu 
d’introduir la creació contemporània als centres públics 
d’educació secundària per mitjà d’un contacte directe 
d’un artista amb els alumnes. 
La Fundació Joan Brossa participa per primer any en 
aquest projecte, i ho fa de la mà del col·lectiu artístic 
Urati Lab, un laboratori d’investigació escènica que 
explora disciplines com la instal·lació, l’escena, les arts 
plàstiques, la realitat virtual (a través de dispositius 
diversos i de codi obert) i la comunicació audiovisual, tot 
construint narratives entorn la memòria i la catàstrofe, 
amb horitzons surrealistes i imatges que se situen en el 
terreny ambigu entre la realitat virtual i la corporal.
El centre educatiu amb qui treballem és l’Institut 
Escola Eixample, un antic col·legi religiós que encara 
manté l’esquelet del que un dia fou. Compta amb una 
immensa capella, convertida en sala d’art i biblioteca, i 
la seva estructura laberíntica i plena de racons amagats 
desemboca en un pati interior verd, i en un teatre.
Fins ara, l’objectiu amb les noies i nois de l’IES Eixample 
en la creació ha sigut el d’establir punts de trobada 
entre generacions, per poder començar a pensar junts 
les idees que aixecaran la peça. Les primeres intencions 
d’Urati com a artistes s’han centrat en indagar la 
concepció que tenen de la virtualitat unes persones que 
ja van néixer submergides en ella. A partir de gener de 
2023, i com en tota creació cooperativa, volen aixecar 
un llenguatge compartit que els permeti construir en 
comú. El grup d’alumnes és variat, procedents de perfils 
diversos, però tots semblen tenir l’inici d’una vocació 
artística, fet que promet una rica experiència de creació 
conjunta.

Més informació aquí.

https://www.fundaciojoanbrossa.cat/educacio/projectes-de-curs/en-residencia/
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Per segon any consecutiu presentem 
la formació per a docents Càpsules 
indisciplinades. Apunts per a la recerca i la 
creació contemporània. Aquesta formació 
s’adreça a docents, mediadores i agents 
educatives que tinguin interès a treballar la 
creativitat brossiana entesa des de la creació 
contemporània i col·lectiva, com a eines 
d’emancipació intel·lectual. Cada càpsula està 
dinamitzada per un artista o col·lectiu artístic 
que col·labora amb la Brossa a la temporada 
d’enguany. Càpsules indisciplinades es 
converteix així en un espai d’experimentació, 
lúdic, creatiu i indisciplinat, tant per als artistes 
com per als docents, perquè intercanviïn 
coneixements i s’acostin a la pràctica de l’art des 
d’un vessant pedagògic i emancipador.

Més informació aquí.

FORMACIÓ 
PER A DOCENTS

https://www.fundaciojoanbrossa.cat/educacio/formaci%C3%B3-per-a-docents/


AMB EL SUPORT DE:


